
  

  

  

  

  

  

  

  مقدسبراي توسعه فهم متون  تالشی: االهیات تطبیقی

  *نیا مهراب صادق

  چکیده

ـ ید يگـر یچون گذشته به د میتوان یما نم ـ  ین مـا بـا    ییآشـنا . میباشـ  توجـه  یب

 دیـ تجد زیـ و ن ق،یـ وگو، تطب گفت يبرا يا تازه يها نهیزم گرید ینید يها سنت

مـا   يایـ در دن یقـ یتطب اتیااله. خودمان فراهم آورده است ینیفهم د يها نهیزم

ـ ید تآنـان کـه رغبـت دارنـد در سـن      ياست؛ اما برا یضوع جذّابمو خـود   ین

ـ دل نیبـه همـ  . آور باشـد  ممکـن اسـت دلهـره    قیـ کنند تطب ستیمتعهدانه ز  لی

ـ یو سنت د نیبه د یتعلق یکه ب یقیاز مطالعات تطب ییها هیرو را بـه هنگـام    ین

فهم  يراممکن است ب بودن، یناشدن ای یگذشته از شدن کنند، یم هیمطالعه توص

ـ اسـت رو  دهیکوشـ  همقال نیا. ندیایمعضل به شمار ب نیاز د یسنت تـازه از   يا هی

دارد و  يشـتر یب یاتیـ و االه یمـان یکنـد کـه خصـلت ا    یمعرف یقیتطب اتیااله

 یخـود معرفـ   ینـ یسـنت د  ینـوفهم  نـه یرا زم گرید ینید يها از سنت یآگاه

  .کند یم
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  مقدمه

تقریبـاً ھـیچ   . تنوع دینی در جھان ما به شـکلی فزاینـده در حـال اثرگـذاری اسـت      

تـوانیم چـون    ما نمی. ثیر نپذیرفته باشدأقلمرویی از زندگی ما نیست که از این کیفیّت ت

د از سنت دینـی خـو   )religious other(دینی   به دیگری یتوجھ ترھا در سکوت و بی پیش

االھیات یا «شاید ھمین وضعیت است که سبب شده است امروزه مفھوم . یمسخن بگوی

تفسـیر  «ھـای نوظھـوری چـون     دامنـه . باشـد ادبیات ما را پر کـرده   »پژوھی تطبیقی دین

 »شناسی تطبیقـی  دین« ،»تاریخ تطبیقی« ،»اخالق تطبیقی«، »خداشناسی تطبیقی« ،»تطبیقی

ھـای   اثرگـذاری تنـوع دینـی در شـیوه     ۀنشـان ھر چیز، و تعابیری از این دست، بیش از 

انبـوه  . سـت ا ادبیـات علـم مـا    به نسبت جدید در یدین و پیدایش روش تحقیق ۀمطالع

نوشـته   »تطبیقـی «ھایی که در این یکـی دو دھـه، بـا پسـوند      نامه و کتاب ھا، پایان مقاله

  .دھد مطالعه خبر می هگون پژوھان به این ناند از اشتیاق فراوان دانشجویان و دی شده

 ۀیسـت ز ۀتجربو آن را در  شدهرو  هتنوع دینی ممکن است برای کسانی که با آن روب

جذّابی باشد؛ ولی برای کسانی که از آن صرفاً به مثابه روشـی گیـرا    ۀیدپداند  خود یافته

نـد در سـنت دینـی    برند، امّا خودشان ھمچنان رغبت دار در پژوھش و مطالعه بھره می

به ھمین دلیل بیشتر کسـانی  . کننده است ورزی کنند، وضعیتی پریشان ھدانه دینخود متع

اند اصول اولیّه و مبانی نظـری ایـن    آورند، عمالً نتوانسته که به االھیات تطبیقی روی می

اند از سنت دینی دیگری چیـزی را ببیننـد و    آنان ھمواره کوشیده. روش را پاس بدارند

. گویند ینند و نه چیزی را که ھست یا صاحبان آن سنت میفھم کنند که دوست دارند بب

ھـای   اش، ھنـوز ھـم ابھـام    گیری به ھمین دلیل االھیات تطبیقی، به رغم فراوانی و دامن

پاسـدار ایمـان خـود     وضـعیتی خواھند در ھر  شناختی و البته برای کسانی که می روش

ھمـواره بـا مفـاھیمی چـون     در حـالی کـه دیـن    . به ھمراه دارد بسیارھای  باشند، دلھره

ھمراه است و فرد دیندار ھمواره سنت دینی خود را  »دلبستگی عمیق«و  »التزام«، »تعھّد«

کـالم  ، )(Arweck & Stringer, 2002: 23 دانـد  ھای دینی، برتر مـی  در مواجھه با دیگر سنت

  ).۲۹۲-۲۷۱: ۱۳۷۴تریسی، ( کند را دنبال می وگو گفتتطبیقی در دل خود نوعی از تساھل و 

ھای مطالعات تطبیقـی،   ضمن ارزیابی دو گونه از روش کوشم یپیش رو، م ۀمقالدر 

بینادینی باشـد، و ھـم بـرای کسـانی کـه       ۀمطالعکه ھم وجھی از  را معرفی کنمروشی 

د التـزام دینـی خـود را جـدی بگیرنـد و از سـنت دینـی خـود دفـاع کننـد،           نخواھ می
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تطبیقی به تعمیق  ۀمطالعین امکان را بدھد که از رھگذر آفرین نباشد، بلکه به آنھا ا دلھره

دھـد   این روش به پژوھشگران این امکان را می. بپردازندآن سنت دینی خود و تأکید بر 

  .را بررسی کننددینی دیگر  ھای به سنت دینی خود، سنت یوفادارضمن که 

  چیستی االهیات تطبیقی

گران دارد، م کِششـی کـه بـرای پژوھشـ    به رغـ  )comparative study(االھیات تطبیقی 

کننـد کمتـر آن را    بیشـتر کسـانی کـه از ایـن روش اسـتقبال مـی       .نداردماھیت روشنی 

 ای ؤلفـه در این اصـطالح م » تطبیق«مفھوم . شناسند و از اصول زیرینش آگاھی دارند می

فی ھای مختل تواند صورت تطبیقی می ۀمطالعکلیدی است که بسته به معنا و الزامات آن 

معمـوالً معـادلی بـرای     »تطبیـق «در مطالعاتی که به زبان فارسی انجام شده است، . بیابد

comparison  ۀترجمرا  »تطبیقی ۀمطالع«است و comparative study در زبان عربی . دانند می

 المشـنی، (گذارنـد   مـی  »تطبیـق «را به جای  »موازن«یا  »مقارن«معموالً کلماتی چون  ،نیز

 ۀمطالعـ « ،بر این اسـاس . تواند مقایسه باشد می »تطبیق«ترین معنا برای  ساده ).۱۴۷: ۱۴۲۷

نـه از آن جھـت کـه ایـن دو     . برگـردان شـود   »ای مقایسـه  ۀمطالع«تواند به  می »تطبیقی

را بـه ھـر معنـایی کـه      »تطبیـق «اصطالح به یک معنا اشاره دارند، بلکه از آن سبب که 

 ۀمطالع«است و از قضا از ھمین سبب است که  محوری در آن یعنصر ،بگیریم، مقایسه

تـرین شـیوه بـرای بررسـی واقعیـت و از جملـه شـناخت         توان مناسـب  را می »تطبیقی

  .ھای دینی دانست سنت

بررسی . شود رسیم کار قدری دشوارتر می می »االھیات تطبیقی«با این حال، وقتی به  

این اصطالح برای مـدتی بـه   . ددھ تاریخی این اصطالح از کاربردھای متنوع آن خبر می

، کـه  شـد  به کار برده می )comparative religion(معنای بخشی از علم دین یا دین تطبیقی 

طرفی دینی، بدون آنکـه   عی بود بر مبنای فراغت ارزشی و بیبر اساس آن پژوھشگر مد

ھـای   ھـای سـنت   ھا و تفـاوت  نگاه باالدستی به سنتی داشته باشد صرفاً به دنبال شباھت

اشاره  یھودیت، مسیحیت، و اسالمتوان به کتاب  می از باب نمونه. باشدمختلف مذھبی 

  : کند گونه معرفی می در این کتاب، نویسنده روش خود را این. کرد

وه کردن انواعی از قضایا بوده است که این سه گر تالش من در این کتاب مطرح

مسائلی که بیش از ھر چیـز   ؛اند یدهاندیش آن می ۀباربسیار مرتبط با ھم، غالباً در
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آن سـه   ۀیسـ مقاگشـای   ویژه موضوعاتی که راه هآنان بوده است و ب ۀعالقمورد 

   .)۱۶: ۱۳۸۴پیترز، ( دین با یکدیگر باشد

درآمـدی بـر   گاھی نیز این اصطالح در معنای چیزی است که ماکس مولر در کتاب 

کـه  » علـم دیـن  «ه بـه بخشـی از   اصـطالح را در اشـار  «مولر این . آورده است علم دین

کـه شـرایط فلسـفی امکـان      -» ریاالھیـات نظـ  «صورت تاریخی دین را در تقابـل بـا   

در معنـایی   ).۲۹۲-۲۷۱: ۱۳۷۴تریسـی،  ( »بـرد  به کار می -کند آمدن دین را بررسی میپدید

کـنش   ھـای مختلـف و بـرھم    ھای دینی در سـنت  دیگر، االھیات تطبیقی به تاریخ آموزه

اثـر ھنـری    خـدایان و آدمیـان  توان از کتـاب   نمونه می از باب. نھا اشاره دارداحتمالی آ

 ھای مختلف را تـا مسـیحیت پـی    خدا در دوره ۀآموزاین کتاب، . بمفورد پارکز یاد کرد

تواننـد در ایـن طبقـه قـرار      می دو کتابھای ولفسن نیز این  از میان نوشته. گرفته است 

 ھـای کالمـی یھـودی و مسـیحی و     ر آن، تأثیر سنتکه د علم کالم ۀفلسفکتاب : گیرند

ھای کالم اسالمی در فلسـفه   بازتاباسالمی بر ھمدیگر بررسی شده است؛ و نیز کتاب 

بر سنت کالم یھـودی پرداختـه شـده    ) معتزلی(، که در آن به تأثیر کالم اسالمی یھودی

  . است

، بیشتر به مثابه »بیقیاالھیات تط«برای محققان معاصر، اختالفات تاریخی در کاربرد  

امّـا مسـتند بـه    . تواند مھـم باشـد و نـه بیشـتر     بخشی از مبانی نظری یا ادبیات علم می

را، بدون آنکه ادّعای حصر داشـت، در سـه    »االھیات تطبیقی«توان  مطالعات امروز، می

ھـای مختلـف دینـی از     تالش برای فھم سـنت  ،نخست. بندی کرد فراگیر صورت ۀنمون

 ۀمطالعدر این نوع از . مطابقه، موازنه، و مقایسه ۀشد تجربه یشپھای از  رویهطریق ھمان 

ھا با ھـم مقایسـه    یابی به حداکثر مشابھت تطبیقی دو یا چند سنت دینی به منظور دست

بررسی تاریخی چنـد   ،دوم. شود می نقد یا تقویت یاز این طریق، سنتبعضاً شوند و  می

ندھایی که با ھم دارند و داد و ستدھایی که در طـول  سنت االھیاتی از حیث ربط و پیو

دینی چگونه و از چه  ینشان دھد معرفت کوشد میبه این معنا که محقق . اند تاریخ داشته

که معرفـی   ،اما سوم. طریقی وارد سنت دینی دیگر شده و خود را بازسازی کرده است

ای از االھیات که  از گونه اصلی من در این مقاله باشد، عبارت است ۀدغدغتواند  آن می

سنت مذھبی  ۀیلوسبر بازنمایی سنت دینی خود به «جویانه و متعھدانه  مدافعه کوشد می
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  ).Clooney, 2010: 10( »دینی دیگر اقدام کند

ھا در شمار  مشترک است و از امتیازات این روش ای مؤلفه ،در این سه مدل، مقایسه

زیرا ھـیچ شـناختی بـدون مقایسـه بـه       .آورد یامکان شناخت را فراھم م ،مقایسه. است

ارسـطو از طریـق   . آید و ھیچ اندیشه و پژوھشی بی مقایسـه شـدنی نیسـت    دست نمی

شھرھای گوناگون یونان و ھردوت به مقایسه میان جھان یونان و غیریونان  دولت ۀیسمقا

گیـری از   و دورکیم نیـز بـا بھـره   منتسکیو، کنت، ). ۲۸۷: ۱۳۷۸، الکی و مارش مک(پرداخت 

شـیخ  در دنیـای اسـالم نیـز،    . برآمدنـد ھای آنھا  فھم پدیده درصددمنطق مقایسه جوامع 

چندین ھزار مسئله در ابواب مختلـف   الخالف در کتاب ،از علمای بزرگ شیعه ،طوسی

از فقھـای   ،حلی .بررسی کرده استاز طریق مقایسه فقه در مذاھب مختلف اسالمی را 

که  دارد ةیعفی احکام الشر ةمختلف الشیعیز کتابی با عنوان ن ،در قرن ھفتم بزرگ شیعه

التفسـیر  کتـاب   ،در روزگـار معاصـر نیـز   . ای اسـت  مبتنی بر تحلیـل مقایسـه  ای  مطالعه

 ۀنوشـت  التفسـیر الموضـوعی مـع ھـدی القـرآن     احمد کومی و کتاب  ۀنوشت الموضوعی

این . اند ای نوشته شده ایسهقعبدالحیّ الفرماوی تفاسیری ھستند که با استفاده از تحلیل م

رغم نوبودن،  تطبیقی علی ۀمطالعدھد که  ای نشان می ه عمیق به روش تحلیل مقایسهتوج

  .کھن برخوردار است ای یشینهپاز اھمیت و 

ای است  سه رویّهمقای. ھا معطوف است بیشتر به تحلیل داده ،در این تعریف، مقایسه 

 ،)Fredericks, 2010: 11( دکن ر از موضوع توانا میت گر را در درکی عمیقعقالیی که پژوھش

گیـری از مقایسـه بـه     ھا بـا بھـره   به این معنا که پژوھشگر در مقام داوری و تحلیل داده

 ،این کار، خردورزی محقق را افزایش داده. یابد تر از موضوع دست می فھمی موشکافانه

ھا آنھا را در پرتو یکـدیگر   ن دادهگو میاو دھد که با برقراری گفت به او این امکان را می

گمان  ھایی که بی یافته ھای معنادار دیگری دست یابد؛ افتهفھم کند و از این رھگذر به ی

  .شوند ای ھرگز آشکار نمی غیرمقایسه یدر تحلیل

  پژوهی تطبیقی االهیات تطبیقی و دین

شناسـی   دیـن «گـرفتن آن بـا    ، اشـتباه »االھیات تطبیقـی «مسائل در خصوص یکی از 

توجھی به تفاوت  بیش از ھر چیز در بیمسئله این . است )comparative religion( »تطبیقی

ھای مشخص  به قضایا و آموزه »دین«در حالی که . ریشه دارد »االھیات«و  »دین«معنای 
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معمـوالً بـه دانشـی اشـاره دارد کـه       »االھیـات «شود،  اطالق می مقدّسموجود در متون 

االھیـات   ).Burrell, 1994: 12( کنـد  خـدا بحـث مـی    ۀآموزھا و مشخصاً  این آموزه ۀباردر

تـر   ن برای شناخت عمیـق ارساندن به دیندار ی بشری است که بیشتر با ھدف یاریتالش

ـ بدین معنـا االھیـات را بایـد از     ).Migliore, 2004: 8( یردگ دین خودشان شکل می  ۀمقول

در حـالی کـه دیـن    . وع آن بـه شـمار آورد  ق یا موضمعرفت دانست و دین را باید متعلَّ

ـ ھا، اعمـال، و آ  آموزه ۀیسمقاال بتطبیقی به دن ن و بررسـی  ادینـدار مقبـول نـزد   ھـای   ینی

االھیـات   ،طرفانه اسـت  بی یھای مختلف مذھبی از نگاھ ھای سنت ھا و تفاوت شباھت

تبیـین و  پردازد که در میان ھر گروه مذھبی مسـئولیت   ھایی می دانش ۀیسمقاتطبیقی به 

: گویـد  گونه که فرانسیس کلونی می یا آن ؛ھا و احکام را بر عھده دارند دفاع از آن آموزه

کـم دو سـنت    ھا، و اخالقی است که میـان دسـت   ھا، آرمان اندیشه ۀمطالعدین تطبیقی «

ھـا   تکلمـان از آن آمـوزه  ھـا و فھـم م   یافت شوند؛ در حالی که االھیات تطبیقی بر سنت

  ).۴۳ :۱۳۹۰ونی، کل( »معطوف است

 )۱۹۰۰-۱۸۲۳(ماکس مولر را تطبیقی ادیان یا دین تطبیقی  ۀمطالعشناسی تطبیقی،  دین 

ایـن دانـش بـا کنـار ھـم قـراردادن       . دکـر گـذاری   ھای پایانی قرن نوزدھم پایـه  در دھه

معتبـری بـرای    ۀینـ زمھـا،  دقیـق آن  ۀیسـ مقاھای ادیان مختلف به منظور بررسی و  آموزه

شناسی بـا ایـن تعریـف بـا االھیـات       دین ).۳۶: ۱۳۷۹شارپ، ( آورد راھم میف شان ارزیابی

شـده میـان االھیـات     بر اساس تمـایز مطـرح  . پژوھی است نھای دی و از شاخه ،متفاوت

پیترز یا کتـاب  . یئ. اف ۀنوشت یھودیت، مسیحیت و اسالمتطبیقی و دین تطبیقی، کتاب 

. ھیات تطبیقی باشند، دین تطبیقـی ھسـتند  آرمسترانگ بیش از آنکه اال ۀنوشت تاریخ خدا

ھـای دینـی    چون ھر دو نویسنده بیشتر بر تحوالت تاریخی یا فھـم ھرمنـوتیکی آمـوزه   

  .ھا معطوف است تأکید دارند تا بر االھیات به مثابه دانشی که به این فھم

  کاوي مشابهت: االهیات تطبیقی

. کند، ھدف از مقایسه اسـت  می تطبیقی را از ھم متمایز ۀمطالعچه این سه گونه از آن

 ھـا و تمایزھـا   یابی به مشابھت در گروه اول از مطالعات تطبیقی، ھدف از مقایسه دست

نخست به فھم دو یا چند سـنت   ،ا فراغت ارزشیکوشد ب میدر این روش محقق . ستا

 ای دست ھای معنادار تازه یابی به داده دینی بپردازد و سپس از رھگذر مقایسه و مشابھت
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یابد و ممکن است محقق مبتنی بر مشابھت  و البته ھمیشه کار به اینجاھا پایان نمی ؛یابد

چیـزی   ؛را بر دیگری ترجیح دھـد  یو سنت بزندو تمایز بخواھد به نوعی داوری دست 

  :که فھد رومی در توضیح تفسیر تطبیقی به آن اشاره دارد

، روایـات صـحابه و   اعم از نصوص قرآنی، احادیثِ نبوی ،تمام نصوص ،مفسر

یـات  آموضوع آیه یـا   ۀباررا که در ،تابعین، آرای مفسران و کتب آسمانی دیگر

آرا را  ،مقارنه کـرده  ،سپس بین این نصوص .کند معینی از قرآن است، جمع می

  ).۶۰: ۱۴۱۹رومی، ( گزیند برمیو رأی برتر را  کند میموازنه 

که فھد الرومـی معتقـد اسـت الزم    است  »تفسیر تطبیقی«به استناد ھمین تعریف از 

است برای اثبات برتری قرآن و فضیلت آن بر کتب قبلی و نیز بیـان وجـوه تحریـف و    

 ،شواھد موافق از آن کتـب در تفسـیر قـرآن    به دست دادنتغییر در آن کتب و ھمچنین 

  .)۶۲ :ھمان( مطالعات تطبیقی میان قرآن و تورات یا انجیل انجام پذیرد

از االھیـات تطبیقـی   ومی که بگذریم، روشن است کـه ایـن سـبک    از سخن فھد الر

دینـی بـر    یتوان از آن انتظـار اثبـات برتـری سـنت     جویانه ندارد، و نمی خصلت مدافعانه

گویـد ایـن    گونه که جیمز کالرک، از پیشگامان این روش، می زیرا آن. دیگری را داشت

ینی بـدون داوری بـه مثابـه    ھای د گماتیک نیست و به سنتد«سبک از االھیات تطبیقی 

در ایـن روش از االھیـات تطبیقـی ھمـدلی بـا       .)Clarke, 1871: 3( »کنـد  ھا نگاه می پدیده

البتـه ایـن ھمـدلی صـرفاً بـرای احتـرام بـه        . محـوری اسـت   یاصل ،پیروان دیگر ادیان

ھای دیگران نیست، بلکه به این دلیل است که در آموزش آکادمیک و منطـق   باورداشت

نگـاه کسـانی کـه در آن     ۀیـ زاوھـای دینـی از    از طریق دیدن سـنت  فقط«لمی تحقیق ع

ه ست کا و این بدان معنا ؛)Moyaert, 2012(» توان آنھا را فھمید کنند می ھا زندگی می سنت

 ,Clarke( دھد ھای دینی را به پژوھشگر نمی سنت ۀباراالھیات تطبیقی، فرصت داوری در

1871: 3.(  

ھا باید  در این مدل از االھیات تطبیقی آن است که مشابھت شناختی مھم روش ۀنکت 

، محقق را به نتایج معناداری نیزو  ؛به امور حیاتی و محوری دو پدیده اشاره داشته باشند

مشابھت دو االھیات در امور جزئی و غیرمھمی که به ماھیّت آن دو بازگشـت  . برسانند

صـرفاً فھرسـتی    ندا اگر االھیات ھمچنین،. تواند اھمیّت چندانی داشته باشد ندارند، نمی
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دھد و آنھا را به نتایج معنادار دیگری نرساند، باز ھم کاری  به دستاز مشابھت و تمایز 

  .درخور انجام نداده است

بـه   معضـل  یننخست. ستا رو هعمیقی روب معضالتاین گونه از االھیات تطبیقی، با 

) insider epistemology( نسـیِ شناسـیِ اُ  رفـت مع. گـردد  آن باز می مفروض اولیه و بنیادین

شما باید ھمان کسی باشید «ادعای . رو است هیقاً با تردید روبعمادعای این مطالعه  حلم

گونـه مشـابھت میـان     به خودی خـود نـافی وجـود ھـر    » خواھید او را بشناسید که می

یـف دھلـی   ھـای کث  طبیعی است که زن ھندویی که در خیابان. ھای االھیاتی است سنت

گذرانـد   پـاریس روزگـار مـی    ۀیـز ل مرد ثروتمندی که در خیابان شانزهکند با  زندگی می

ھر دو به یک دیـن  ھای مذھبی خود دارند، حتی اگر  مشابھت بسیار کمی در فھم آموزه

ھای معنـاداری   معنای االھیاتی این دو مشابھت توان میان جھان سختی می به. معتقد باشند

توانـد سـنت دینـی     پروتسـتان مـی  شـخصِ   فقـط این االھیـات،   یعابر اساس اد. یافت

 حتماًیزم و االھیات درپیوند با آن را فھم کند و برای فھم سنت دینی کاتولیک تپروتستان

گیرانه بخواھیم نگاه کنیم، ادعـای یادشـده سـنگ بزرگـی      اگر سخت. باید کاتولیک بود

  .)۳۸-۳۵: ۱۳۸۹فی، ( بزرگ ای خدعهو به معنای است نزدن  ۀنشاناست که 

بـه اینجـا   » خـواھم آن را بشناسـم   من باید آنی باشم که مـی «دیگر، ادعای   از زاویه 

 ۀیسـ مقاقدر به ھم شبیه نیسـتند کـه    ھای دینی ھیچ دو چیزی آن انجامد که در سنت می

ھای االھیات موضوعات عینی، ثابـت، و بـدون ارتبـاط بـا      زیرا آموزه. آنھا مشروع باشد

ن اتطبیقی، پژوھشگر با فھم و ذھنیت بافمند دینـدار  ۀمطالعدر . شگران نیستندذھنیت کن

 یھای دینی ممکن است صرفاً مشـابھت  به ھمین دلیل مشابھت میان آموزه .رو است هروب

بـرای نمونـه، کسـی کـه بخواھـد االھیـات       . اشتراک لفظی باشد و نـه بیشـتر   ۀاندازدر 

ھای دینی یھودیت و اسـالم بـا    را در سنت »تآخر«یا  »خدا«گرفته بر گرد مفھوم  شکل

معنا و در پیوند بـا مفـاھیم دیگـر     د بداند که این مفھوم در دو جھانھم مقایسه کند، بای

 ۀیسـ مقامعنا ممکن است چنان از ھم دور باشند که  این دو جھان. دھد است که معنا می

  .ھای معنادار، موجّه نباشد دست آوردن مشابھته آن دو برای ب

  بررسی تاریخی: الهیات تطبیقیا

ایـن االھیـات نیـز    . تاریخی اسـت  توصیفی ای مطالعهتطبیقی در این رویکرد،  ۀمطالع
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گرانه اسـت، دارای صـبغه    که دانشی ھنجاری و مدافعه ،ھیاتتلقی رایج از االبرخالف 

ای است و ھرگز نباید آن را با علم کالم رایج یـا دفاعیـات    شدید غیرھنجاری و مقایسه

نتـایج  ھـای متکلمـان سـنتی،     برخالف رویّه .)۱۹۳: ۱۳۷۹کیت،  کلیم( کالمی یکی انگاشت

. نیسـت  مشـخص گاه از پـیش   ھیات تطبیقی، ھیچاال اقدامات پژوھشگران در این نھایی

یـابی   تـالش آنـان ریشـه    .داننـد  آنان خود را ملزم به اثبات یـا رد عقایـد خاصـی نمـی    

ھای یونانی و راز  اسطورهکتاب . ھای دیگر است ھا و برساخت آنھا در سنت باورداشت

عربـی و جایگـاه آن در    ۀیشـ اندو نیز کتاب ، )Hugo Rahner(ھوگو رینر  ۀنوشت 1،مسیحی

ھـای دینـیِ    بـودن سـنت   کاسه ھمکه از  )De Lacy O Leary( لیسی اولیری .د ۀنوشت 2تاریخ

 ۀنوشـت ، علـم کـالم   ۀفلسـف ، و ھمچنـین کتـاب   انـد  گفتهسخن  پیرامون دریای مدیترانه

ھای آشکاری از این  نمونه ،یھود ۀفلسفھای کالم اسالمی در  بازتابولفسن، و نیز کتاب 

  .سبک االھیات تطبیقی ھستند

 امـری ای را به مثابه  تاریخی است و ادیانِ منطقه ای مطالعهاین االھیات در حقیقت  

وجود مشابھت  کوشد مین دا این رویکرد االھیدر به ھمین دلیل، . کند میواحد بررسی 

دان  از شـرایط االھـی  . تاریخی، به داد و ستد ادیان با یکدیگر ترجمه کنـد  یرا در تحلیل

به ھمین دلیل از این االھیـات   .ستا ھا تعلق به این سنتنداشتن تطبیقی در این روش، 

بـه  دینی را  یجویانه داشته باشد یا برتری سنت توان انتظار داشت که خصلت مدافعه نمی

تـر   دل ھای دینی فارغ سنت ازھر چه  ،پژوھشگر این گونه از االھیات. دیگری نشان دھد

 ۀعھدتواند از  خود را سامان دھد و اساساً بھترین کسی که می ۀمطالعتواند  باشد بھتر می

مطالعـه   در دستھای دینی  کدام از نظام این االھیات برآید کسی است که تعلقی به ھیچ

  .نداشته باشد

نقّادی  ۀیوش نوعیھای دینی مفید باشد،  ین االھیات بیش از آنکه برای دفاع از سنتا

در  .بزرگ اسـت  معضلیھای دینی  ه سنتمؤمنان ببودن آن برای  ماھیّت تاریخی .است

باورداشت، آن را در معرض ویرانی قـرار   ھربررسی تاریخ  ۀاندازھیچ چیز به  ،حقیقت

نقد و تردیـد در اصـالت    ۀینزماالھیات در ادیان مختلف زیرا نگاه تاریخی به  .دھد نمی

  .آورد آنھا را فراھم می
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  وجوي نوفهمی جستدر : االهیات تطبیقی

 ،)Francis Xavier Clooney( ھای فرانسیس کلونی این رویکرد االھیاتی بیشتر بر اندیشه

  :گوید بر اساس آنچه او می. مبتنی است ،دان معاصر آمریکایی االھی

جوی فھم، کـه  و گر تکاپوی ایمانی است در جھت جستت تطبیقی نشاناالھیا

ریشه در خاک یک سـنت ایمـانی خـاص دارد، امـا بـا آغـاز از ھمـین سـنت         

. اندازد ھا به مخاطره می مفروض، خود را جھت آموختن از دیگر سنت یا سنت

شوند کـه   وجو می رو جست ھای دیگر، از آن ر مواجھه با سنتھا، د این آموخته

کلـونی،  ( روحـی تـازه بدمنـد   أ مبـد  ،ھای االھیاتی ما از دیـن  قادرند به بصیرت

۱۳۹۰: ۴۴.(  

مقایسه استوار است؛ امّا بالذّات در پی اعـالم   ۀیپااین معنا از االھیات تطبیقی نیز بر 

تـالش بـرای درک    ،ھمچنـین . در فرآیند مقایسـه نیسـت  خاصی برتری دین یا االھیات 

االھیاتی معرفـی شـود؛    ۀآموزت که صورت مشترکی برای دو مشابھت به معنای آن نیس

ورزانه و تطبیقی است به منظور آنکه بتوانیم خود را در  ای اندیشه بلکه این االھیات رویّه

اگرچه این سبک از االھیـات بـا درک   . و توضیح دھیم نیمپرتو االھیات دیگری نظاره ک

دارد که سنت  ین شباھت ما را بر آن میشود و ا ساده میان ما و دیگری آغاز می یمشابھت

خود را در کنار دیگری قرار داده و با کمک آن توضیح دھیم، امـا ایـن مشـابھت ھـیچ     

ھـای   وقت ھدف نھایی و بالذات ما نیست؛ ما از رھگذر این تشـابه قـرار اسـت جنبـه    

پنھان  ای ھایی که در منطق غیرمقایسه و فھم کنیم؛ جنبه ،دیگری از ایمان خود را آشکار

ری به سنت دینی ابر این اساس، این امکان را فراھم خواھد آورد که ضمن وفاد. ماند می

سنت دینی دیگری پرداخت و امیدوار بود که از این طریق به درکی تازه  ۀمطالعخود، به 

  .از سنت دینی خود دست یافت

د بـه سـنت   بندی و تعھ آید که ضمن پای میفقط از کسانی برھیات تردید این اال بی 

. دھنـد  ھای دینـی دیگـر قـرار مـی     وگو با سنت شان را در معرض گفتدینی خود، خود

ھای دینـی   وگوی سنت گفتینادینی است و در جایی میان باالھیات تطبیقی به این معنا 

ـ اگر کسی خود را از سنت دینی دیگـر محـروم کنـد یـا بـه      . قرار دارد نگرانـی از   ۀبھان

پرھیزد، بسـیاری  باز مطالعه و شنیدن سنت دینی دیگری  شدن سنت دینی خود، رنگ کم
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. تر سنت خود است ترینش امکان درک عمیق ھا را از دست خواھد داد که مھم از امکان

به ھمین . فسیر اعتقادات خود نیاز داردتھای دیگران در فھم و  دان به تجربه زیرا االھیات

 )constructive theology( »سـازنده االھیـات  «دلیل است کـه کلـونی نـام ایـن االھیـات را      

  . گذارد می

دان ھمواره بـر ایمـان خـود     االھیات. مبتنی بر ایمان است یاالھیات ،االھیات سازنده 

این االھیات ضمن تمرکـز بـر   . ی کندزتعلق را با تأکید دارد و الزم نیست نقش افراد بی

اخه از االھیـات صـرفاً   به ھمین دلیل این شـ . ایمان، بر چند سنت دینی ھم تمرکز دارد

گر بـه  شده نیست؛ بلکه پژوھش ھای از پیش آشنا و دانسته ھا و روش بیان و تکرار آموزه

ھـا و   تواند ایمان خود را در قالـب گـزاره   ھای دینی دیگر می شدن به سنت دلیل نزدیک

شدن عمیـق بـه    شرط اساسی االھیات سازنده نزدیک .)۴۸: ھمان( ای بیان کند مفاھیم تازه

داشـتن خـود از    یوه تمرینـی اسـت بـرای در امـان نگـه     این شـ «ھای دیگر است؛  سنت

ھـای عـاطفی وجـود     گیـری  ھای ذھنی و تخیالت و نیز جھت ھایی که در کژتابی آسیب

 ).Colony, 2008: 13( »دارد

بھتر ھای  یابی برای رسیدن به اندیشه مشابھت ۀدغدغاین معنا از االھیات تطبیقی، نه 

 ۀدغدغـ بلکـه   اسـت،  ھا و بررسی تاریخی آنھـا  یابی آموزه مشغول ریشه ه دلرا دارد و ن

 ).Fredriks, 2004: 179( اصلی و نخست این االھیات فھم بھتر سنت دینی خـویش اسـت  

دان انگلیسـی در   ایـن االھـی  . دید )Kit Ward(کیت وارد  ۀمطالعتوان در  این ھدف را می

ن موجود در سـنت االھیـاتی مسـیحی را بـه     تمامی مضامین بنیادی 3دین و جامعهکتاب 

نمونه،  از باب. ھای یھودی، اسالمی، ھندویی، و بودایی بررسی کرده است آموزه ۀیلوس

در  »اسـرائیل «مفھـوم   ۀیلوسـ در کلیسـای مسـیحی را بـه     »جامعـه «مفھوم  کوشد میاو 

ھنـدویی   در دیـن ) Sampradaya( »سامپرادایا«در اسالم، و مفھوم  »امت«یھودیت، مفھوم 

  .توضیح دھد

ھـا و جزئیـات دیگـر     ھای االھیات تطبیقی آن است که به ویژگـی  هصیکی از مشخ 

 :Clooney, 1995) کند پردازد و کمتر به نظام و روش کلی آن توجه می ھای دینی می سنت

نگـر   د میکرولوژی و جزئـی االھیات تطبیقی، به طور کلی از رویکر«به بیان دیگر،  .(522

ھیـات تطبیقـی   به ھمین دلیـل اسـت کـه اال    .)Stosch, 2011: 12( »قابل شناخت است آن

جوی او محدود است و به و میدان جست. دھد به دستشمول  جھان ای یهنظرتواند  ینم
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ای  یـه نظرتواننـد بـه صـورت     آیند نمـی  این طریق به دست میھمین دلیل نتایجی که از 

و ایـن تفـاوت اصـلی     )Clooney, 2001: 14( شـوند  عرضهت قادیان و حقی ۀبارجھانی در

  .االھیات تطبیقی با االھیات ادیان است

ایـن روش  . معنـا شـود   ،ھم یدیگر به گونهتواند  بودن االھیات تطبیقی میگرا خُرده

دینی به  یناممکن است که سنت«زیرا  .یگر به شکل کامل نیستمدعی فھم سنت دینی د

 ).Stosch, 2011: 21( »سنت دینی دیگر فھم شـود  ۀیلوسطور کامل و به مثابه یک کل، به 

لی کـه از  ئمسـا . ریز االھیاتی اسـت  مسائلاالھیات تطبیقی فرانسیس کلونی زمین بازی 

. آیند آن فراھم می ۀمطالعدیگری و  گردی در سنت دوره ۀیجنتدر و  اند نشدهپیش تعیین 

  .روزآمدتر است یھای این االھیات از ھر االھیات دیگر به ھمین دلیل دغدغه

 مقدساالهیات تطبیقی، قرآن و کتاب 

تواند االھیات تطبیقی در معنای سوم را بـرای مـا    روشن نمی ای نمونه چیزی بھتر از

ای  تند افرادی که بـه دلیـل وجـود پـاره    ھس ،از میان مفسران شیعه و سنی. پذیر کند فھم

به منابع یھودی و مسیحی رجوع کـرده و   مقدّسموضوعات مشترک میان قرآن و کتاب 

ایـن مفسـران    ۀجملـ از طباطبـایی   محمدحسـین . اند از این رھگذر قرآن را تفسیر کرده

: ۱۴۱۷ی، یطباطبـا ( )ع( او در گـزارش قـرآن از حضـرت سـلیمان    از بـاب نمونـه،   . است

 ۴۲تـا   ۲۹قصص آیـات   ۀسوردر ) ع(یا گزارش قرآن کریم از حضرت موسی  )۱۵/۳۶۸

در ایـن  . یا موضوعات دیگـر بـه منـابع یھـودی مراجعـه کـرده اسـت        )۴۶-۶/۴۴: ھمان(

قصص بـدان اشـاره    ۀسور ۳۳ ۀیآکه را » من غیر سوء«در  »سوء«مفھوم  وی، خصوص

: به سنت دینی یھودی ناظر است گمان است؛ توصیفی که بی معنا کرده »بَرَص«کرده به 

منظور از سوء برص است و این تعریضی به تورات است کـه در نقـل ایـن بخـش از     «

چون دست به گریبان خود برد و آن را بیرون آورد، اینـک دسـت او   «: گوید داستان می

  ).۱۶/۳۳: ھمان( »»مثل برف مبروص شد

قـرآن  : کند از این قرار استدیگری که شاید توجّه به آن کمک بیشتری به ما  ۀنمون

واذکر فـی الکتـاب ابـراھیم انـه کـان      «: گوید می) ع(کریم در توصیف حضرت ابراھیم 

معمـوالً آن را بـه معنـای     »صـدّیق « ۀکلمـ مفسران برای توضـیح   .)۴۱: مریم( »یاًصدیقا نب

چـه  ، و آنگوید یم دھد یآنچه را که انجام م«: اند برگردانده »گویی یعنی راست ،اش لغوی
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: ۱۴۱۷ی، طباطبـای ( »میان گفتار و کردارش تناقضی نباشـد  ، ودھد یانجام م گوید یرا که م

احتماالً این معنا باید درست باشد؛ ولـی اگـر کسـی گـذرش بـه سـنت دینـی         .)۱۴/۷۳

را آرمان اخالقی یھود ) Zeddiq(» صدّیق«داند که مفسران یھودی  یھودیت افتاده باشد می

اگرچه در این سنت تالش روشنی بـرای توضـیح    ،)Cohn-Sherbok, 2003: 343( اند دانسته

پاداش و  ۀینظراین مفھوم نشده است، ولی از نگاه این مفسران، سخنان حزقیال در ذیل 

  :را توضیح دھد »صدیق«تواند  عقاب او می

ھا نخورد و  و اگر کسی عادل باشد و انصاف و عدالت را به عمل آورد و بر کوه

خود  ۀیھمساھای خاندان اسرائیل برنیافزاید و زن  به سوی بت چشمان خود را

نزدیکی ننماید و بر کسی ظلـم نکنـد و گـرو     حائضعفّت نکند و به زن  را بی

دار را به او رد نماید و مال کسی را به غصب نبرد، بلکه نـان خـود را بـه     قرض

د و ربـح  گرسنگان بدھد و برھنگان را به جامه بپوشاند و نقد را به سـود ندھـ  

نگیرد، بلکه دست خود را از ستم برداشته، انصاف حقیقی را میان مردمان اجرا 

دارد و به فرایض من سلوک نموده و احکام مرا نگـه داشـته بـه راسـتی عمـل      

  .)۹-۵: ۱۸( است) صدیق(عادل فرماید آن شخص  نماید، خداوند یھوه می

. اسـت ) ع(ضرت ابراھیم ح »صدیق«عینی و تاریخی  ۀنمونمفسران تورات معتقدند 

شنو و در رابطه با مردم و سـاکنان شـھر سـدوم فـروتن،      زیرا او در رابطه با خدا حرف

حال اگر مفسران قرآن کریم با ایـن   .)Cohn-Sherbok, 2003: 343( سخاوتمند و مھربان بود

کم آنگـاه کـه در توصـیف     قضایا در االھیات یھود آشنا بودند، احتماالً صدّیق را، دست

آگاھی از این قضـایا  . کردند دیگری معنا می به گونهرود،  کار می  به) ع(حضرت ابراھیم 

  .تر کند تر و تازه توانست تفسیر آنان را عمیق می

  نتیجه

شـود، ھمچنـان    رغم اھمیتی که دارد و توجھی کـه بـه آن مـی    ھیات تطبیقی علیاال

مفھوم تأکید کـرد تـا کنـون    که جیمز کالرک بر این  ۱۸۷۱از سال . ھایی دارد پوشیدگی

ای بـا   دیویـد تریسـی در مقالـه   . دنندبآن را به کار ب اند کوشیده بسیاریھای  دان االھیات

ای ادبیات  کوشید تا اندازه عرضه کرد رةالمعارف دیندائکه در  »االھیات تطبیقی«عنوان 
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ه و با این حال، تحـوالت ایـن دانـش از آن مقالـه عبـور کـرد      . این روش را روشن کند

مسـتند بـه   . انـد  کـرده ھایی چون فرانسیس کلونی روشی تازه برای آن معرفـی   دان االھی

 ،نخسـت  ؛ددادر ایـن زمینـه از ھـم تمییـز     اصـلی  توان سه گـرایش   ادبیات موجود، می

ترین مشابھت میـان دو یـا سـه سـنت     طبیقی به معنای تالش برای کشف بیشاالھیات ت

ی بررسی تاریخی دو یا چند سنت االھیاتی به منظور االھیات تطبیقی به معنا ،دوم ؛دینی

ــیر تحــوالت و    ددا نشــان ــز آشــکارکردن س ــا و نی ــتد آنھ ــزان اصــالت و داد و س ن می

االھیات تطبیقی  ،و سوم ؛ھای مختلف ھای خاص در سنت ینیھا و آ آموزه شدن هبرساخت

  .ھای فھم سنت خودی به مثابه مقایسه دو سنت دینی برای تجدید زمینه

کلـی و   ای یّـه رو ،ن درست است که در ھر سه مدل از االھیـات تطبیقـی مقایسـه   ای

و مبانی نظـری و نیـز    مقبول است، ولی ھدف از مقایسه سبب شده است آنھا در اصول

یابانه مقایسـه   در رویکرد مشابھت. داشته باشند چشمگیریھای  ماھیت و اھداف تفاوت

دھـد و گـاه ایـن کـار بـا ھـدف        یرخ مـ  یابی به بیشترین مشابھت و تمـایز  برای دست

در رویکـرد دوم، ھـدف از مقایسـه    . افتـد  بر دین دیگر اتفاق می یدادن برتری دین نشان

دادن داد و سـتد   ھای ادیان و نیـز نشـان   گاه آموزه ھا و گیری سنت بررسی تاریخی شکل

ھیـاتی  اما در مدل سوم، ھدف از مقایسه دمیدن روح تـازه بـه سـنت اال   . ستا میان آنھا

  .خویش و توسعه و تعمیق فھم موجود از سنت دینی خویش است

   

  خصلت  ھدف  رویکرد  روش  گونه

  ھرمنوتیکی  مقایسه  یابانه مشابھت
رسیدن به بیشترین 

  ھا مشابھت

ھمدالنه و معرفت 

  اُنسی

  مقایسه  بررسی تاریخ
 -تاریخی

  ھرمنوتیکی

ھا و  بررسی دگرگونی

  ھا آموزهشدن  برساخته
  لیلیتح -انتقادی

  ھرمنوتیکی  مقایسه  نوفھمی

فھم، تعمیق فھم یا 

بازسازی فھم سنت دینی 

  خود

تفسیری و 

  گرایانه مدافعه
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علمـی،   مطالعـه به ھنگـام  ترین روش برای کسانی که حتی  به باور نویسنده، مناسب

التزام به سنت دینی خود و نیز فھم و دفاع از آن را دارند، صورت سـوم از ایـن    ۀدغدغ

ای غیردینـی دارد و پژوھشـگر    تطبیقی رویّه ۀمطالع ،در دو صورت دیگر. است االھیات

در حـالی کـه   . تعلـق باشـد   کنـد بـی   ھا را با ھم مقایسه میھایی که آن به سنت کوشد می

ھای فھم سنت دینـی خـودی    سومین صورت از االھیات تطبیقی، با ھدف تجدید زمینه

  .جویانه دارد شود و خصلتی مدافعه انجام می

    ها نوشت پی
1. Greek Myth and Christian Mystery 

2. Arabic Thought and its Place in History 

3. Religion and Society 



  

  منابع

  .قرآن کریم

  .، نشر ایالممقدّسانجمن کتاب ). تا بی( مقدّسکتاب 

انتشارات دانشگاه ادیان : حسین توفیقی، قم: ، ترجمهیھودیت، مسیحیت، اسالم). ۱۳۸۴. (ای. پینرز، اف

  .و مذاھب

ـ االھ« .)۱۳۷۴( دیـ وید ،یسیتر ، ۶و  ۵، شرغنـون ا :در ،یخرمشـاھ  نیبھاءالـد  :ترجمـه  ،»یقـ یتطب اتی

  .۲۹۲-۲۷۱ص

  .نا بی: اضی، رو مناھجه ریاصول التفس یبحوث ف .)۱۴۱۹( مانیسلالرحمن بن  فھد بن عبد ،یالروم

-۲۶، ص۳۴ش ،انیمعرفت اد :در ،یبھروز جندق :ترجمه ،»انیاد یقیتطب ۀمطالع« .)۱۳۷۹( کیار شارپ،

۲۸.  

  .دفتر انتشارات اسالمی: قم، القرآن المیزان فی تفسیر). ۱۴۱۷( نیمحمدحسطباطبایی، سید 

پژوھشـگاه مطالعـات   : تھران ھا،یمرد یمرتض :ترجمه ،یعلوم انسان یشناس میپارادا .)۱۳۸۹( انیبرا ،یف

  .یراھبرد

کتـاب   :در ،یجوشـقان  یمالک شجاع: ترجمه ،»یقیتطب اتیبر االھ یمدآدر« .)۱۳۹۰( سیفرانس ،یکلون

  .۴۹-۴۳، ص۱۷۰ش ،نیماه د

انتشـارات نقـش    :تھران ،یھمت ونیھما :، ترجمهمعاصر اتیھبر اال یا مقدمه .)۱۳۷۹(ھانس  ت،یک میکل

  .جھان

، العدد السادس والقانون ةعیالشر :در ،»ةیلیدراسة تأص :المقارن ریالتفس« .)۱۴۲۷( میابراھ یمصطف ،یالمشن

  .۶۹-۱و العشرون، ص

 :ترجمـه  ،یاسـ یدر علـوم س  هیـ در روش و نظر یا سـه یروش مقا .)۱۳۷۸( دیوید ،مارشال ؛تام ،یک مک
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